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Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 



Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  20.06.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Innkalling var kunngjort i distriktets lokalaviser og på 

kommunens hjemmeside. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Som kulturelt innslag fikk kommunestyre høre og se elever fra Kulturskola. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Utdeling av næringspris 

 Ekstra sak 

 Redegjørelse i sak 61/14 

 Presentasjon i sak 60/14 

 Ordfører vil svare på spørsmål fra Kjell Eilertsen fra forrige møte 

 Ønske om sendenemnd etter reglementet § 28. Ordfører foreslår at sendenemnda 

bestående av 3 personer møter gruppelederne i et eget rom. 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo at sendenemnda mottas i møtesalen foran alle 

kommunestyremedlemmene.  

Ordførers forslag ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer avgitt for R’s forslag. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): 

Etterlyser sak ang. salg/leie av Hauan skole fra Nordlys Kristen Grunnskole. 

 

Sakslista med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Arne B. Vaag (V) innvilget permisjon fra og med sak 61/14. Åshild Uhre (V) tiltrer. 

Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 62/14. 

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon i sak 62/14, men var tilbake før avstemning. 

Kjetil Sørbotten (FL) innvilget permisjon fra og med sak 66/14. 

Linn Normann Godtfredsen (AP) innvilget permisjon fra og med sak 74/14. 

Bernt Gøran Lund (AP) innvilget permisjon fra og med sak 74/14. 

 

 

Ordfører foreslo 3 minutters taletid i sak 62/14. 

Ordførers forslag ble vedtatt 22 mot 7 stemmer. 

 

 

Svar på spørsmål: 

Nils Christian Steinbakk: 

Ordfører svarte. Kommunen har ikke noen skole til salgs. 

 

Ordførers svar på spørsmål fra Kjell Eilertsen fra forrige møte: 

Først vil jeg takke representanten Kjell Eilertsen for å ha stilt viktige og presise spørsmål til et 

tjenesteområde som vi i Fauske kommune har stor fokus på. 

 



Dernest vil jeg påpeke at det er en utfordring å svare kort og enkelt i et kommunestyremøte på 

en relativ kompleks problemstilling. Å svare representanten fullt ut på spørsmålet vil kreve en 

noe lengre redegjørelse. Jeg har derfor bedt rådmannen komme tilbake til Driftsutvalget med 

en nærmere redegjørelse om dette fagfeltet i neste driftsutvalgsmøte  

 

Derfor vil jeg besvare representantens grunngitte spørsmål med følgende: 

 

Ny Helse- og omsorg lov og Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 og 

kommunen vil i kommende år stå overfor flere og nye utfordringer. Kommunale tjenester 

rettet mot psykisk helse og rusomsorg vil, i følge samhandlingsreformen, øke i omfang mot 

2030. Hovedgrepene i framtidens helse- og omsorgstjenester og samhandlingsreformen 

handler om mestring, forebygging og brukermedvirkning.  

 

Rus og psykiatritjenesten i Fauske kommune har gjennom år vært preget av 

prosjektorganisering noe som har medført redusert helhetlig fokus i forbindelse med 

iverksetting og oppfølging av ulike tiltakskjeder, retningslinjer og planverk..   

 

Med dette som bakteppe valgte Fauske kommune høsten 2013 å gjøre en gjennomgang av 

dagens tjenester innen rus og psykiatri med mål om å etablere en ny tjenesteprofil basert på 

felles faglig standard og ny organisatorisk modell for det faglige arbeidet. 

 

Utviklingsarbeidet er nå i en sluttfase og det planlegges implementering etter avsluttet 

ferieavvikling. Det vil bli utarbeidet rapport fra utviklingsarbeidet og handlingsplaner vil bli 

koordinert med ny Helse og omsorgsplan, ruspolitisk handlingsplan, Rus og psykiatriplan , 

revidert boligsosial handlingsplan mm. 

 

Så til de konkrete spørsmål fra representanten; 

 

- Spørsmålet om samsvar mellom kommunale planer og de tjenester som tilbyes er 

besvart over 

- DIMENSJONERING; som følge av utviklingsarbeidet er det startet en gjennomgang 

av dimensjoneringen av rus og psykisk helsetjeneste. Gjennomgangen vil evaluere 

bemanningsprofil og kompetanse opp mot sykdomsbilde, lov og planverk, samt 

tiltaksprofil. 

- TILGANG TIL TILPASSET ARBEID; er for tiden lav.. 

- TILGANG TIL BOLIGER 

Det er en stor utfordring å finne boliger til gruppen lavterskel rus. 

- SAMHANDLING 

- Rus og psykisk helsetjeneste er en tjeneste som baserer hele sin fagspesialitet på 

samhandling med interne og eksterne partnere. Samtidig er tjenesten internt 

sammensatt av ansatte med flere faglige fokus. 

- Det samarbeides tett med legetjenesten, NAV og omsorgstjenesten i Kommunen, 

institusjoner og helseforetak. Samhandlingsarkitekturen har forbedringspotensial og 

Rus og psykisk helsetjeneste vil i kommende framtid formalisere samarbeidet via 

samhandlingsavtaler og partnerskapsmøter for å kvalitetssikre flyt i felles prosesser. 

 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

059/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

060/14 ØKONOMIMELDING 1/2014 

061/14 FRAMTIDIG DRIFT I SULISBADET 

062/14 SULITJELMA BARNEHAGE 

063/14 KOMMUNAL MINERALSKATT 

064/14 SAMFUNNSMESSIG ANALYSE - AVLASTNINGSVEI FOR E6  

UTENOM FAUSKE SENTRUM 

065/14 SALG AV EIENDOM 

066/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2013 

067/14 LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-

KOMMUNALE BARNEHAGER 

068/14 REVISJON AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 

069/14 TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2014 - URAVSTEMNING 

070/14 DETALJREGULERING FOR DELER AV STRØMSNES SENTRUM 

(FORRETNING), VALNESFJORD 

071/14 ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2013 

072/14 ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE 2013 

073/14 HØRINGSUTTALELSE - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET 

BRUKERNES BEHOV 

074/14 HØRING – LOVFRAMLEGG OM STATLIG GODKJENNING AV 

KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER FØR 

IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMEN 

075/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

076/14 STANDARD KJØPEKONTRAKT VED SALG AV NÆRINGSTOMTER 

 

 

 

 

 

 

  



059/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-059/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

060/14: ØKONOMIMELDING 1/2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Økonomimelding 1/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

FOR-059/14 VEDTAK-  02.06.2014 
 

Konst. økonomisjef orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Økonomimelding 1/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

Pensjon Resultatenheter -6 900  Reduksjon utgift

Premiavvik pensjon Fellesområde 3 600   Reduksjon inntekt

Amortisering av premieavvik Fellesområde -300     Reduksjon utgift

Kjøp av konsesjonskraft Fellesområde 3 600   Økt utgift

Netto -       Balanse

Omsorgsboliger Eiavegen

Konsulenttjenester 7 500   Økt utgift

Merverdiavgift 1 875   Økt utgift

Sum ugifter 9 375   Økt utgift

Finansiering

Bruk av lån -7 500  Økt inntekt

Momskompensasjon -1 875  Økt inntekt

Sum inntekter -9 375  Økt inntekt



a) Drift: 

 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

KOM-060/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Regnskapssjef orienterte.. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende nytt forslag pkt .b) på vegne av AP og 

H: 

Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med hvordan demensomsorgen i Fauske 

kommune skal løses i fremtiden. Rådmannen skal komme tilbake til kommunestyret 

med et nytt samlet forslag hvor bruk av boliger for beboere er sterkere vektlagt enn i 

nåværende forslag. Bruken av institusjonsplasser for demens skal koordineres opp mot 

kommunens øvrige behov for institusjonsplasser og hensynta kommunens fremtidige 

bygningsmasse. 

 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 a) ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. 2 b) ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for formannskapets 

innstilling pkt. 2 b). 

 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimelding 1/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

Pensjon Resultatenheter -6 900  Reduksjon utgift

Premiavvik pensjon Fellesområde 3 600   Reduksjon inntekt

Amortisering av premieavvik Fellesområde -300     Reduksjon utgift

Kjøp av konsesjonskraft Fellesområde 3 600   Økt utgift

Netto -       Balanse

Omsorgsboliger Eiavegen

Konsulenttjenester 7 500   Økt utgift

Merverdiavgift 1 875   Økt utgift

Sum ugifter 9 375   Økt utgift

Finansiering

Bruk av lån -7 500  Økt inntekt

Momskompensasjon -1 875  Økt inntekt

Sum inntekter -9 375  Økt inntekt



 
 

b) 

Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med hvordan demensomsorgen i Fauske 

kommune skal løses i fremtiden. Rådmannen skal komme tilbake til kommunestyret 

med et nytt samlet forslag hvor bruk av boliger for beboere er sterkere vektlagt enn i 

nåværende forslag. Bruken av institusjonsplasser for demens skal koordineres opp mot 

kommunens øvrige behov for institusjonsplasser og hensynta kommunens fremtidige 

bygningsmasse. 

 

 

061/14: FRAMTIDIG DRIFT I SULISBADET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

 

2. Fauske kommune går i dialog med Sulitjelma hotell for langsiktig avtale om drift av 

offentlig bad i Sulitjelma.  Det fremmes egen sak om dette hvis det blir enighet om dette. 

 

3. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet.  Rådmannen 

framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for Oppvekst. 

Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet. 

 

 

DRIF-025/14 VEDTAK-  21.05.2014 
 

Det ble stilt spørsmål om habilitet for Bernt Gøran Lund. 

Lund ble enstemmig erklært habil. 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

 

2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet.  

Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan 

for oppvekst. 

Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet. 

 

Anne Grethe Lund (AP) foreslo: 

Saken sendes til kommunestyret uten innstilling. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 

H’s forslag fikk 4 stemmer. 

AP’s forslag fikk 5 stemmer og ble dermed vedtatt. 

 

Pensjon Resultatenheter -6 900  Reduksjon utgift

Premiavvik pensjon Fellesområde 3 600   Reduksjon inntekt

Amortisering av premieavvik Fellesområde -300     Reduksjon utgift

Kjøp av konsesjonskraft Fellesområde 3 600   Økt utgift

Netto -       Balanse



 

VEDTAK: 

Saken sendes til kommunestyret uten innstilling. 

 

 

FOR-060/14 VEDTAK-  02.06.2014 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

 

2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet.  

Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan 

for oppvekst. 

Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet. 

 

H’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for driftsutvalgets innstilling. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

 

2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet.  

Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan 

for oppvekst. 

Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet. 

 

 

ELD-018/14 VEDTAK-  04.06.2014 
 

Utvalgsleder fremmet følgende fellesforslag: 

Eldrerådet vil på det sterkeste anmode kommunestyret om at svømmebassenget i 

Sulitjelma blir åpnet og ikke omgjort til barnehage. 

 

Som folkehelsekommune ser vi på dette som et nødvendig tilbud til eldre/ 

svømmeopplæring. 

Eldrerådet ber om utvidelse av tilbudet til også helger så at hytte- og fritidsbesøkende kan 

benytte bassenget. 

 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Eldrerådet vil på det sterkeste anmode kommunestyret om at svømmebassenget i 

Sulitjelma blir åpnet og ikke omgjort til barnehage. 

 

Som folkehelsekommune ser vi på dette som et nødvendig tilbud til eldre/ 

svømmeopplæring. 

Eldrerådet ber om utvidelse av tilbudet til også helger så at hytte- og fritidsbesøkende kan 

benytte bassenget. 

 



 

KOM-061/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Sulisbadet gjenåpnes som tidligere som offentlig bad/svømmeopplæring i Sulitjelma. 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

1. Ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig å legge til rette for svømmeopplæring 

og mulighet for å utvikle samfunnet i Sulitjelma. Sulisbadet driftes derfor videre. 

2. Det søkes å gjøre avtaler med lokale aktører som vil kunne leie og benytte 

bassenget når det er ledig kapasitet. 

3. Det søkes å gjøre avtaler med frivillige lag og foreninger om samarbeid om 

badevaktordning for å holde driftskostnadene nede. 

 

FL’s forslag fikk 7 stemmer. 

KRF’s forslag fikk 9 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

 

2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet.  

Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i 

Samhandlingsplan for oppvekst. 

Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet. 

 

 

Per Gunnar Skotåm (R), Ole Tobias Orvin (SV) og Jørn Stene (FL) fremmet 

følgende krav om lovlighetskontroll: 

Undertegnede representanter krever lovlighetskontroll av vedtak i sak 61/14. 

Begrunnelse: Ved starten av møtet opplyste rådmannen at det var tilført han 

informasjon om at stenging av Sulisbadet ville kunne medføre tilbakeføring av 

tippemidler i størrelse ca. 1 million kroner. 

Rådmannen opplyste også at han ikke hadde fått undersøkt dette nærmere. På denne 

bakgrunnen mener underskrevne representanter at vedtaket om stenging av Sulisbadet 

er fattet uten at de korrekte og fullstendige opplysninger er framlagt og ønsker 

lovlighetskontroll av vedtaket.  

 

Det ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer at kravet om lovlighetskontroll ikke skulle ha 

oppsettende virkning. 

 

 

062/14: SULITJELMA BARNEHAGE  
 

DRIF-026/14 VEDTAK-  21.05.2014 
 

Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (rektor Sulitjelma skole). 

Lund ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 og 

kommuneloven § 40 tredje ledd b. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Sulitjelma barnehage skal ikke etableres i den nye skolen i Sulis. 



2. I og med at kommunestyret skal ta stilling til bassengsaken i juni møtet så 

forutsetter driftsutvalget at kommunestyret i samme møte avgjør plassering av 

barnehagen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ligger som tidligere: 

1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til 

bassengdrift.  

2) Rådmann gis i oppdrag å innhente anbud for den anbefalte løsning og fremlegge 

dette til endelig behandling i kommunestyret. 

 

Rådmannens innstilling til innstilling ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer avgitt for FL’s 

forslag (utvalgsleders dobbeltstemme). 

 

INNSTILING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til 

bassengdrift.  

2) Rådmann gis i oppdrag å innhente anbud for den anbefalte løsning og fremlegge 

dette til endelig behandling i kommunestyret. 

 

 

FOR-061/14 VEDTAK-  02.06.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

1. Sulitjelma barnehage skal ikke etableres i den nye skolen i Sulis. 

2. I og med at kommunestyret skal ta stilling til bassengsaken i juni møtet så 

forutsetter driftsutvalget at kommunestyret i samme møte avgjør plassering av 

barnehagen. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

1. Rådmannen får i oppdrag å undersøke om private interesser ønsker å etablere en 

privat barnehage i Sulitjelma. 

 

FRP’s forlag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer. 

AP’s forslag fikk 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling fikk 5 stemmer og ble dermed vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til 

bassengdrift.  

2) Rådmann gis i oppdrag å innhente anbud for den anbefalte løsning og fremlegge 

dette til endelig behandling i kommunestyret. 

 

 

 

KOM-062/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

Kommunestyret vedtar at bygging av ny barnehage i Sulitjelma innarbeides i 

fremtidige økonomiplaner i prioritet etter allerede vedtatte investeringsprosjekter. 

 



Marit Stemland (FRP) foreslo: 

1. Rådmannen får i oppdrag å undersøke om private interesser ønsker å etablere en 

privat barnehage i Sulitjelma. 

 

FL’s forslag fikk 7 stemmer. 

FRP’s forslag fikk 5 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til 

bassengdrift.  

2) Rådmann gis i oppdrag å innhente anbud for den anbefalte løsning og fremlegge 

dette til endelig behandling i kommunestyret. 

 

 

Per Gunnar Skotåm (R), Ole Tobias Orvin (SV) og Jørn Stene (FL) fremmet 

følgende krav om lovlighetskontroll: 

Undertegnede representanter krever lovlighetskontroll av vedtak i sak 62/14. 

Begrunnelse: Vedtaket følger ikke Barnehagelovens krav under § 10 om utredning 

knyttet til egnethet som formulert i lovens § 10 Godkjenning. Det skal foretas en 

konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de kravene som framkommer 

av § 1 og § 2 om barnehagens formål og innhold. På bakgrunn av at barnehagen skal 

etableres i en tidligere svømmehall oppfatter de undertegnede representanter at 

vedtaket er ugyldig og ønsker lovlighetskontroll av dette. 

 

Det ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer at kravet om lovlighetskontroll ikke skulle ha 

oppsettende virkning. 

 

 

063/14: KOMMUNAL MINERALSKATT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene 

en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning. 

 

 

FOR-062/14 VEDTAK-  02.06.2014 
 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo nytt pkt. 2: 

En slik skatt må ikke komme som en tilleggsskatt/avgift utover dagens nivå, men må til 

en reduksjon i statlige skatter/avgifter ovenfor samme bransje. 

 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene 

en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning. 

 



 

 

KOM-063/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Marit Stemland (FRP) foreslo nytt pkt. 2: 

En slik skatt må ikke komme som en tilleggsskatt/avgift utover dagens nivå, men må 

til en reduksjon i statlige skatter/avgifter ovenfor samme bransje. 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 26 mot 4 stemme. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir 

kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning. 

 

 

064/14: SAMFUNNSMESSIG ANALYSE - AVLASTNINGSVEI FOR E6  

UTENOM FAUSKE SENTRUM  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune starter arbeidet med ny trasè for E-6 utenom Fauske sentrum. 

2. Det opprettes dialog med statens vegvesen med siktemål å innlemme prosjektet i 

NTP for 2018-2023 

 

 

PLUT-054/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune starter arbeidet med ny trasè for E-6 utenom Fauske sentrum. 

2. Det opprettes dialog med statens vegvesen med siktemål å innlemme prosjektet i 

NTP for 2018-2023 

 

 

 

KOM-064/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune starter arbeidet med ny trasè for E-6 utenom Fauske 

sentrum. 

2. Det opprettes dialog med statens vegvesen med siktemål å innlemme prosjektet 

i NTP for 2018-2023 

 

 

065/14: SALG AV EIENDOM  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Eiendommene: 

1. Glastunes, Sulitjelma  

2. Brannstasjon, Valnesfjord 

3. Rødskola, Fauske 

 

Selges etter takst og budrunde i henhold til ESAs regelverk. 

 

Eiendommen på Teletunet 

 

Selges etter takst og budrunde. Dagens leietakere har forkjøpsrett ved like bud. Gjeldende 

leiekontrakter opphører, sies opp. 

Området teletunet er regulert som område for særlige kulturminner. Klausuler i forhold til 

verneverdi beholdes. Fradeling/endre av tomt dekkes av kjøper. 

 

Kommunen har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av byggene innen fem år og da til 

samme pris som salgsprisen. 

 

 

FOR-063/14 VEDTAK-  02.06.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Eiendommene: 

1. Glastunes, Sulitjelma  

2. Brannstasjon, Valnesfjord 

3. Rødskola, Fauske 

 

Selges etter takst og budrunde i henhold til ESAs regelverk. 

 

Eiendommen på Teletunet 

 

Selges etter takst og budrunde. Dagens leietakere har forkjøpsrett ved like bud. Gjeldende 

leiekontrakter opphører, sies opp. 

Området teletunet er regulert som område for særlige kulturminner. Klausuler i forhold til 

verneverdi beholdes. Fradeling/endre av tomt dekkes av kjøper. 

 

Kommunen har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av byggene innen fem år og da til 

samme pris som salgsprisen. 

 

 

KOM-065/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Rådmannen bes gå i forhandlinger med nåværende leietakere om et direkte salg av 

hhv. Odd Fellow-bygget og LHL-bygget. 

 



Asbjørn Hjemås foreslo: 

1. Saken vedrørende salg av LHL-bygget sendes tilbake til rådmannen. 

2. Rådmannen skal i samarbeid med LHL finne fram til en omforent ordning som 

sikrer framtidig bruk av lokalene på Teletunet. 

3. Ordningen skal ikke innebære nevneverdig utgifter for Fauske kommune 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

2. Brannstasjonen Valnesfjord (Tillegg i tekst): 

Kommunen går i dialog med Valnesfjord Idrettslag om muligheter for leie eller kjøp 

under markedspris av brannstasjonen i Valnesfjord 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Ber kommunen gå i dialog med nærmiljøutvalget for kjøp/ overtagelse av Glastunes-

filialen, Sulitjelma før det blir lagt ut for salg. 

 

FL’s forslag fikk 8 stemmer. 

KRF’s forslag fikk 8 stemmer. 

Hjemås’ forslag fikk 1 stemme. 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Eiendommene: 

1. Glastunes, Sulitjelma  

2. Brannstasjon, Valnesfjord 

3. Rødskola, Fauske 

 

Selges etter takst og budrunde i henhold til ESAs regelverk. 

 

Eiendommen på Teletunet 

 

Rådmannen bes gå i forhandlinger med nåværende leietakere om et direkte salg av 

hhv. Odd Fellow-bygget og LHL-bygget. 

Området teletunet er regulert som område for særlige kulturminner. Klausuler i 

forhold til verneverdi beholdes. Fradeling/endre av tomt dekkes av kjøper. 

 

Kommunen har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av byggene innen fem år og da til 

samme pris som salgsprisen. 

 

 

066/14: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

DRIF-029/14 VEDTAK-  18.06.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

KOM-066/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

067/14: LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-

KOMMUNALE BARNEHAGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 

barnehager § 4 andre ledd endres slik: 

 

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader 

 barn regnes som under 3 år til og med 31.07 det året de fyller 3 år 

 barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stor tidligere, dersom 

barnehagen tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 år 

kan telles som stor j.fr. pedagognormen  

 beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende 

i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager 

 Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober. 

 Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober 

(eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)   

 

 

FOR-064/14 VEDTAK-  02.06.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 

barnehager § 4 andre ledd endres slik: 

 

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader 

 barn regnes som under 3 år til og med 31.07 det året de fyller 3 år 

 barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stor tidligere, dersom 

barnehagen tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 år 

kan telles som stor j.fr. pedagognormen  

 beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende 

i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager 

 Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober. 



 Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober 

(eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)   

 

 

KOM-067/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 

barnehager § 4 andre ledd endres slik: 

 

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader 

 barn regnes som under 3 år til og med 31.07 det året de fyller 3 år 

 barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stor tidligere, dersom 

barnehagen tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 

år kan telles som stor j.fr. pedagognormen  

 beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger 

liggende i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale 

barnehager 

 Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober. 

 Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober 

(eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)   

 

 

068/14: REVISJON AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften trer i 

kraft fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 13.12.79 om vann- 

og avløpsgebyrer i Fauske kommune. 

 

 

PLUT-056/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Ari Tollånes (H) foreslo: 

Første punkt i § 17 endres til: 

Årsgebyrene fordeles over minimum to terminer pr. år, og innkreves på felles faktura. 

 

 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer med følgende 

endring: 



Årsgebyrene fordeles over minimum to terminer pr. år, og innkreves på felles faktura. 

 

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 

13.12.79 om vann- og avløpsgebyrer i Fauske kommune. 

 

 

 

KOM-068/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer med følgende 

endring: 

Årsgebyrene fordeles over minimum to terminer pr. år, og innkreves på felles faktura. 

 

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 

13.12.79 om vann- og avløpsgebyrer i Fauske kommune. 

 

 

069/14: TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2014 - URAVSTEMNING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr. 

01.05.2014. 

 

 

KOM-069/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr. 

01.05.2014. 

 

 

070/14: DETALJREGULERING FOR DELER AV STRØMSNES SENTRUM 

(FORRETNING), VALNESFJORD  
 

RÅDMANNEN FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for deler 

av Strømsnes sentrum, Valnesfjord, revidert 10.06.2014. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 2.6 skal lyde slik: Dersom en i forbindelse med tiltaket 

skulle komme over gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, som viser eldre aktivitet i området, skal 



arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget varsles 

i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.     

 

Planbeskrivelsens pkt. 6.2, 3. avsnitt skal lyde slik: Bygninger og uteområder skal gis 

universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike 

funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse.  

 

 

PLUT-058/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (medlem av styre i Coop 

Nordland). 

Rugås ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 første ledd 

e). 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for deler 

av Strømsnes sentrum, Valnesfjord, revidert 10.06.2014. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 2.6 skal lyde slik: Dersom en i forbindelse med tiltaket 

skulle komme over gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, som viser eldre aktivitet i området, skal 

arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget varsles 

i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.     

 

Planbeskrivelsens pkt. 6.2, 3. avsnitt skal lyde slik: Bygninger og uteområder skal gis 

universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike 

funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse.  

 

 

 

KOM-070/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for deler 

av Strømsnes sentrum, Valnesfjord, revidert 10.06.2014. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 2.6 skal lyde slik: Dersom en i forbindelse med tiltaket 

skulle komme over gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, som viser eldre aktivitet i området, skal 

arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget varsles 

i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.     



 

Planbeskrivelsens pkt. 6.2, 3. avsnitt skal lyde slik: Bygninger og uteområder skal gis 

universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike 

funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse.  

 

 

071/14: ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2013 for Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

ELD-015/14 VEDTAK-  15.05.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2013 for Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

KOM-071/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Eldrerådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2013 for Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

072/14: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE 2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Årsmelding 2013 for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede godkjennes. 

 

 

FUN-020/14 VEDTAK-  08.05.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOM-072/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmedes innstilling ble enstemmig 

vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 



073/14: HØRINGSUTTALELSE - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET 

BRUKERNES BEHOV  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Kommunestyret gir sin tilslutning til høringsuttalelsen fra Galvano Tia om at det 

framlagte høringsforslaget fra statsråden bør inngå i en helhetlig stortingsmelding og ikke 

gjennomføres som en enkel forskriftsordning. 

 

 

KOM-073/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Harald Jøstensen (H) foreslo på vegne av AP, H og V: 

Fauske kommunestyre stiller seg positivt til at det arbeides med forslag til et enklere 

tiltakssystem innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. 

 

Regjeringen bebuder en Stortingsmelding til høsten hvor man vil drøfte ytterligere 

forslag til tiltak innenfor tiltaksapparatet. Fauske kommunestyre forutsetter dermed at 

forslagene til et enklere tiltakssystem blir drøftet og sett i sammenheng i forbindelse 

med behandlingen av den kommende Stortingsmeldingen. 

 

AP/H/V’s forslag ble vedtatt med 28 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 

vedtak. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre stiller seg positivt til at det arbeides med forslag til et enklere 

tiltakssystem innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. 

 

Regjeringen bebuder en Stortingsmelding til høsten hvor man vil drøfte ytterligere 

forslag til tiltak innenfor tiltaksapparatet. Fauske kommunestyre forutsetter dermed at 

forslagene til et enklere tiltakssystem blir drøftet og sett i sammenheng i forbindelse 

med behandlingen av den kommende Stortingsmeldingen. 

 

 

074/14: HØRING – LOVFRAMLEGG OM STATLIG GODKJENNING AV 

KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER FØR IVERKSETTING AV 

KOMMUNEREFORMEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Høring – Lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 

leieavtaler før iverksetting av kommunereformen 

 

Fauske kommune viser til Kommunal og moderniseringsdepartementet høringsbrev brev 

av 14. mai 2014. 

 

Fauske kommune mener at forslaget i utgangspunktet er å anse som mistillit til 

kommune-Norges evne til å fatte investeringsbeslutninger ut fra egne kost-nytte 

vurderinger, og at det kan anses som en inngripen/innstramming i det kommunale 

selvstyret. Det finnes allerede etablert et eget register for kommuner som ikke har 



tilfredsstillende orden på økonomien (ROBEK), og en ytterligere innskjerpelse på den 

statlige kontrollen, skal i utgangspunktet ikke være nødvendig. 

 

Hvis godkjenningsordningen blir vedtatt forventes det at administrasjon av ordningen 

gjennom Fylkesmannen blir effektiv med kort saksbehandlingstid, og ikke bidrar til 

unødvendig usikkerhet rundt investeringsprosjekter som planlegges gjennom grundig 

politisk behandling i kommunene. Ordningen må heller ikke bli til hinder for 

gjennomføring av allerede igangsatte prosjekter, eller prosjekter som ligger inne i vedtatt 

økonomiplan.  

 

 

KOM-074/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Dag Willy Nyrud (FRP) foreslo: 

Fauske kommune støtter fremlagte høring til lovforslag. Det forventes at 

administrasjonen av ordningen gjennom fylkesmannen blir effektiv med kort 

saksbehandlingstid, og ikke bidrar til unødvendig usikkerhet rundt 

investeringsprosjekter. Ordningen må heller ikke bli til hinder for gjennomføring av 

allerede igangsatte prosjekter, eller prosjekter som ligger inn i vedtatt økonomiplan. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer avgitt for FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Høring – Lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 

leieavtaler før iverksetting av kommunereformen 

 

Fauske kommune viser til Kommunal og moderniseringsdepartementet høringsbrev 

brev av 14. mai 2014. 

 

Fauske kommune mener at forslaget i utgangspunktet er å anse som mistillit til 

kommune-Norges evne til å fatte investeringsbeslutninger ut fra egne kost-nytte 

vurderinger, og at det kan anses som en inngripen/innstramming i det kommunale 

selvstyret. Det finnes allerede etablert et eget register for kommuner som ikke har 

tilfredsstillende orden på økonomien (ROBEK), og en ytterligere innskjerpelse på den 

statlige kontrollen, skal i utgangspunktet ikke være nødvendig. 

 

Hvis godkjenningsordningen blir vedtatt forventes det at administrasjon av ordningen 

gjennom Fylkesmannen blir effektiv med kort saksbehandlingstid, og ikke bidrar til 

unødvendig usikkerhet rundt investeringsprosjekter som planlegges gjennom grundig 

politisk behandling i kommunene. Ordningen må heller ikke bli til hinder for 

gjennomføring av allerede igangsatte prosjekter, eller prosjekter som ligger inne i 

vedtatt økonomiplan.  

 

 

075/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-075/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 



Dokumentet ble referert. 

 

 

076/14: STANDARD KJØPEKONTRAKT VED SALG AV NÆRINGSTOMTER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner fremlagte forslag til kjøpekontrakt ved salg av 

næringstomter. 

 

Det kan gis frist for oppstart av byggearbeidene med inntil 3 år. Planutvalget kan i særlig 

spesielle tilfeller sette lengre frist for oppstart av byggearbeidene. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse den enkelte kontrakt innenfor vedtatt kontraktsmal. 

 

 

PLUT-055/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner fremlagte forslag til kjøpekontrakt ved salg av 

næringstomter. 

 

Det kan gis frist for oppstart av byggearbeidene med inntil 3 år. Planutvalget kan i særlig 

spesielle tilfeller sette lengre frist for oppstart av byggearbeidene. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse den enkelte kontrakt innenfor vedtatt kontraktsmal. 

 

 

KOM-076/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 

Eirik Barstrand (AP) foreslo endringer til innstillingen: 

Stryk følgende setninger: 

Tomten(e) selges i teknisk klargjort stand med vei, van og avløp ført frem til 

tomtegrensen. 

Atkomst regulert til felles atkomst brøytes og vedlikeholdes av beboerne. 

 

Ordfører gjorde oppmerksom på at innstillingens første setning endres til: 

«Kommunestyret godkjenner …» 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med AP’s endringsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til kjøpekontrakt ved salg av 

næringstomter med følgende endringer: 

Stryk følgende setninger: 

Tomten(e) selges i teknisk klargjort stand med vei, van og avløp ført frem til 

tomtegrensen. 

Atkomst regulert til felles atkomst brøytes og vedlikeholdes av beboerne. 

 



Det kan gis frist for oppstart av byggearbeidene med inntil 3 år. Planutvalget kan i 

særlig spesielle tilfeller sette lengre frist for oppstart av byggearbeidene. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse den enkelte kontrakt innenfor vedtatt 

kontraktsmal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


